
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trainingen voor trainers 
 

• Drie gecertificeerde trainingen voor trainers over de belangrijkste 

trainersvaardigheden 

• Vijf gecertificeerde trainingen voor trainers over veelgebruikte 

communicatiemodellen 
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Didactische werkvormen ontwerpen 
 

 

Zit je vaak lang te puzzelen op het ontwerp van een training? Vraag je collega’s 

wel eens om werkvormen, maar levert dat weinig op? Is het soms hard werken om 

deelnemers mee te krijgen in het programma dat je bedacht hebt? Of denk je dat 

je meer uit je trainingen kunt halen als je meer structuur had? Dan is de training 

Didactische werkvormen ontwerpen echt iets voor jou. 

 

Didactische werkvormen ontwerpen 

 

In de training Didactische werkvormen ontwerpen leer je een trainingsonderdeel 

ontwerpen met de methode van Karin de Galan. In een paar stappen ga je van de 

praktijk van de deelnemers naar de opzet van een training. Zo’n ontwerp is de 

basis voor een geslaagde training: deelnemers gaan moeiteloos mee met jouw 

programma en leren zienderogen nieuwe vaardigheden. 

 

Wanneer je de training Didactische werkvormen ontwerpen volgt, levert je dat ook 

PE-punten op bij de NOBTRA, de beroepsvereniging van trainers in Nederland. De 

training is goed voor 60 PE-punten. 

 

Doelgroep 

 

De training Didactische werkvormen ontwerpen is bedoeld voor soft skills trainers 

en voor hard skills trainers. De training is niet geschikt voor procesbegeleiders. We 

gaan ervan uit dat je minstens HBO werk- en denkniveau hebt. 

 

Opbrengst 

 

Na de training Didactische werkvormen ontwerpen snap je hoe deelnemers leren en 

kun je dat vertalen in goed opgebouwde trainingsonderdelen. Dat is de basis om 

soepel en effectief te trainen. De heldere structuur geeft je rust, omdat je weet 

dat je een goed ontwerp hebt. Tijdens de training krijg je de groep gemakkelijk 

mee en krijg je zienderogen resultaat. Bovendien kun je focus aanbrengen in het 

gesprek met de opdrachtgever en werk je aan transfer: deelnemers passen jouw 

inhoud daadwerkelijk toe in hun praktijk. 

 

Programma 

 

Het programma van de training Didactische werkvormen ontwerpen bestaat uit de 

volgende onderdelen. 
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Een training die werkt: de glijbaan en de trap 

 

Waardoor wordt een training een succes? Wat maakt het verschil tussen een 

passieve groep, deelnemers die enthousiast meedoen maar niet leren en een groep 

die zienderogen vooruitgaat? Het antwoord zit ‘m in een effectieve didactiek. Met 

het didactisch model van Karin de Galan start je dicht bij de praktijk van de 

deelnemers en werk je consequent aan hun ‘willen’ en ‘kunnen’. Elke stap heeft 

een eigen doel en eigen werkvormen: van glijbaan oefeningen, via de theorie en 

tussenoefeningen naar de kernoefening. 

• Motiveren met de glijbaan 

• Stap voor stap laten leren met de trap 

• Wat gebeurt er als je een stap mist? 

 

Dicht bij de praktijk: van diagnose naar checklist en ‘kernoefening’ 

 

Niets motiveert deelnemers zo goed als een inhoud die aansluit bij hún vragen en 

problemen. Geen lange PowerPoint of leuke werkvormen, maar een boodschap die 

iets toevoegt aan hun praktijk! Met het diagnosemodel onderzoek je waar 

deelnemers nu last van hebben. Daaruit rolt als vanzelf de focus van elk 

trainingsonderdeel en de checklist waaraan deze deelnemers het meest hebben. 

• Een goede diagnose maken. 

• Vragen waarmee je dichtbij komt 

• Van diagnose naar checklist en ‘kernoefening’ 

 

Maak het simpel: werk met creatieve tussenoefeningen 

 

Je hebt net de theorie uitgelegd en de groep gaat aan de slag met een casus. En 

dan gaat het mis: de deelnemers passen bedroevend weinig toe van wat je net 

verteld hebt. Dat komt doordat de stap van de theorie naar de toepassing te groot 

is. De deelnemers hebben kleinere oefeningen nodig om succes te boeken. Met 

tussenoefeningen zet je die stap. 

• Tussenoefeningen ontwerpen: deelvaardigheden, demonstratie, puzzels 

• Creatief ontwerpen door oefeningen ‘op te leuken’ 

 

Werk de weerstand weg: start met een glijbaan 

 

Deelnemers zitten niet altijd te wachten op jouw boodschap. Ze ervaren nog geen 

probleem of denken dat ze toch niks kunnen veranderen aan hun situatie. Dan kun 

je kiezen uit 3 soorten werkvormen om contact te maken met de pijn van de 

deelnemers en hun vertrouwen op te wekken. 

• Pijn en vertrouwen als voorwaarde om te willen leren 

• De eerste 3 minuten: aansprekend starten 

• Confronterend starten: de groep laten ervaren wat nog lastig is 
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• Reflecterend starten: vergelijken van alternatieven 

 

Focus in de training: maar een heldere diagnose 

 

Opdrachtgevers hebben soms vage vragen. ‘Doe maar een training over 

klantgerichtheid.’ Als je daarmee in zee gaat, krijg je geen effectief programma. 

Ook als je een open training of een vak voor een hogeschool ontwerpt, wil je focus 

in je aanbod. Met een goede diagnose krijg je de informatie op tafel die je 

daarvoor nodig hebt. 

• De diagnose: met 5 vragen de praktijk op tafel 

• Doorvragen bij vage antwoorden 

• Psychologische volgorde 

 

Transfer 

 

Veel mensen zijn sceptisch over trainen, omdat ze weinig resultaat zien. En dat 

klopt ook, want om echt resultaat te boeken, moeten deelnemers tijdens en na de 

training veel stappen zetten. Laat je er één weg, dan daalt het rendement meteen. 

Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat jouw training daadwerkelijk resultaat 

heeft? 

• Evidence based training: wat zegt de wetenschap? 

• Self-efficacy en transfer 

• Praktijkopdrachten: ijzeren vuist in fluwelen handschoen 

 

Leeromgeving 

 

Bij de training Didactische Werkvormen Ontwerpen zit een elektronische 

leeromgeving met uitlegfilmpjes, toepassingsvragen en voorbeelden uit echte 

trainingen. Samen met de training maakt de elektronische leeromgeving het veel 

makkelijker om het geleerde vast te houden en toe te passen in de praktijk. 

 

Praktijkopdracht en feedback 

 

Tijdens de training pas je de stof toe op een eigen ontwerp. Na de eerste twee 

dagen maak je je ontwerp af. Je mailt dit naar de trainer en krijgt persoonlijke 

feedback. Zo helpen we je om de stof te vertalen naar je eigen praktijk. 

 

Studiemateriaal 

 

Tijdens de training Didactische werkvormen ontwerpen krijg je concrete 

checklisten waarmee je in de praktijk aan de slag gaat. Vooraf lees je het boek 
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Trainingen ontwerpen (als je soft skills traint) of het boek Van deskundige naar 

trainer (als je hard skills traint). Het boek schaf je zelf en op eigen kosten aan. 

 

Groepsgrootte 

 

Bij de training Didactische werkvormen ontwerpen zit je in een groep van 8 tot 12 

deelnemers met 1 trainer. 

 

Studiebelasting 

 

De training Didactische werkvormen ontwerpen duurt 3 dagen. Je maakt een 

praktijkopdracht. Vooraf lees je het boek Van deskundige naar trainer of 

Trainingen ontwerpen. De totale studielast bedraagt 32 uur. 

 

Prijs 

 

Meedoen aan de training Didactische werkvormen ontwerpen kost €1225 

(vrijgesteld van BTW). Dit bedrag dekt de begeleiding, de feedback op je ontwerp, 

de zaalhuur en de lunch. De training is zonder overnachting, maar natuurlijk kun je 

een kamer zoeken in de omgeving of op de trainingslocatie. 
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Groepsprocessen voor trainers 
 

 

Wanneer het niet lekker loopt in je training, voelt dat knap beroerd. Een groep die 

stilvalt, niet aan de slag gaat in subgroepjes of je aanvalt (‘Zo werkt het bij ons 

niet!’). Een deelnemer die al bij de start duidelijk maakt dat het voor haar niet 

hoeft (‘Schiet nou maar op, dan wordt het vanzelf 5 uur’ of ‘Hoeveel ervaring heb 

je eigenlijk?’). Iemand waaraan anderen zich lijken te ergeren – en jijzelf eigenlijk 

ook. Wat doe je ermee?  

 

Groepsprocessen voor trainers 

 

Als trainer heb je een speciale verantwoordelijkheid voor de groep: je wilt die 

veilig en prettig hebben, zodat de deelnemers en jij ontspannen kunnen werken. In 

de training Groepsprocessen voor trainers ga je snappen hoe trainingsgroepen 

werken en leer je omgaan met 4 veel voorkomende hobbels in het groepsproces. Je 

ontdekt wat je eerste, instinctieve reactie is en leert hoe je beter kunt 

interveniëren. Daardoor bouw je aan een veilige prettige groep, waarin je zelf ook 

op je gemak bent. 

 

Wanneer je de training Groepsprocessen voor trainers volgt, levert je dat ook PE-

punten op bij de NOBTRA, de beroepsvereniging van trainers in Nederland. De 

training is goed voor 40 PE-punten. 

 

Doelgroep 

 

De training Groepsprocessen voor trainers is bedoeld voor communicatietrainers en 

voor hard skills trainers. De training is niet bedoeld voor procesbegeleiders of 

managers. De interventies die je leert zijn specifiek afgestemd op het werk in 

trainingsgroepen en zorgen ervoor dat deelnemers kunnen leren. We gaan ervan uit 

dat je minstens HBO werk- en denkniveau hebt. 

 

Opbrengst 

 

Na de training Groepsprocessen voor trainers heb je veel meer zelfvertrouwen in 

het managen van de groep. Je kunt lastig gedrag van je deelnemers bijsturen. 

Daardoor train je ontspannen en in contact met de groep. 

 

Programma 

 

Het programma van de training Groepsprocessen voor trainers bestaat uit de 

volgende onderdelen. 
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Autoriteit opbouwen: my castle, my rules! 

 

Je wilt starten, maar twee deelnemers zitten steeds te smoezen. Of iemand kijkt 

steeds op zijn telefoon terwijl jij je introductie geeft. Wat doe je ermee? Negeren, 

tot de orde roepen? Voor je het weet ben je de juf of meester – niet echt een fijne 

start van de training. Als je het goed aanpakt verstevig je juist je eigen positie én 

het contact met de groep. 

• Autoriteit opbouwen 

• Werken met je hart bij de deelnemer 

• Staan voor je normen en je programma 

• Wat doe je met een deelnemer die er zit omdat ‘het moet van de baas’? 

 

Omgaan met lastige vragen en eigenwijze deelnemers 

 

Je hebt een helder verhaal, maar een deelnemer is het niet met je eens: ‘Dat 

werkt zo niet!’ Of: ‘Ik heb altijd geleerd dat het anders zit!’ Als je niet uitkijkt, 

krijg je een woordenstrijd met deze deelnemer en kijkt de rest toe. Je krijgt een 

gelijkwaardige verhouding als je de ja-maar ombuigt in een groepsdiscussie. Dan 

zorgt de weerstand juist voor verdieping en wordt het iets om samen van te leren. 

Je pakt de autoriteit weer terug door je eigen mening pas aan het eind te geven. 

• Van trainer naar procesbegeleider en weer terug 

• Advocaat van de duivel spelen 

• Informele leiders voorkomen en je autoriteit overeind houden 

 

Zwarte schapen: lastige deelnemers bijsturen 

 

Een deelnemer die steeds te laat komt, die geen feedback geeft of juist veel te 

veel, te vaak antwoord geeft of helemaal nooit… Je krijgt er kromme tenen van. 

Maar hoe spreek je zo iemand aan en waarom is dat belangrijk? 

• Omgaan met een zwart schaap 

• Confronterend coachen: hard op de boodschap, zacht voor de relatie 

• Professionele liefde voelen 

 

Killing the leader 

 

Het is de horrorervaring van elke trainer: een hele groep die vindt dat je iets fout 

hebt gedaan. Je voelt dat er iets fout zit doordat je het contact verliest en met 

buikpijn voor de groep staat. Maar wat doe je eraan? Doorzwoegen tot 5 uur wordt? 

De aanpak van ‘killing the leader’ geeft je houvast om kritiek bespreekbaar te 

maken en er goed doorheen te komen. 

• Vijf stappen van killing the leader 

• Oprecht excuus maken 

• Je kop buigen én leiding houden in het proces 
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Leeromgeving plus map 

 

Bij de training Groepsprocessen voor trainers zit een elektronische leeromgeving 

met uitlegfilmpjes, toepassingsvragen en voorbeelden uit echte trainingen. Je ziet 

bijvoorbeeld hoe Karin een lastige deelnemer aanspreekt op zijn gedrag. Samen 

met de training maakt de elektronische leeromgeving het veel makkelijker om het 

geleerde vast te houden en toe te passen in de praktijk. Ook krijg je een reader 

mee naar huis met achtergrondteksten en checklisten. 

 

Groepsgrootte 

 

Bij de training Groepsprocessen voor trainers zit je in een groep van 8 tot 12 

deelnemers met 1 trainer.  

 

Studiebelasting 

 

De training Groepsprocessen voor trainers duurt 2 dagen. Van tevoren lees je de 

theorie en tussendoor bekijk je opnames op de elektronische leeromgeving. 

Achteraf ga je aan het werk met de leeromgeving. De totale studielast bedraagt 20 

uur. 

 

Prijs 

 

Meedoen aan de training Groepsprocessen voor trainers kost € 850. Dit bedrag is 

vrijgesteld van btw en dekt alle kosten. 
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Rollenspellen met resultaat 
 

 

Wanneer je deelnemers gespreksvaardigheden leert, zijn rollenspellen onmisbaar. 

Maar het is ook een lastige werkvorm. De deelnemers hebben vaak uitgesproken 

weerstand, de observanten geven soms slechte feedback en als trainer kan het 

lastig zijn om te zien wat er precies gebeurt. Hoe begeleid je deze werkvorm 

veilig, met vaart en met diepgang? 

 

Rollenspellen met resultaat 

 

In de training Rollenspellen met resultaat leer je werken met zes tools uit de 

methode van Karin de Galan om deelnemers echt vaardigheden aan te leren. Je 

leert hoe je rollenspellen veilig, scherp en luchtig begeleidt, hoe je demonstraties 

geeft zonder angst voor fouten en hoe je subgroepjes effectief aan het werk krijgt. 

De deelnemers gaan zelfstandig oefenen en geven elkaar prima feedback! 

 

Wanneer je de training Rollenspellen met resultaat volgt, levert je dat ook PE-

punten op bij de NOBTRA, de beroepsvereniging van trainers in Nederland. De 

training is goed voor 60 PE-punten. 

 

Doelgroep 

 

De training rollenspellen met resultaat is bedoeld voor soft skills trainers. We gaan 

ervan uit dat je minstens HBO werk- en denkniveau hebt. 

 

Opbrengst 

 

Met de training Rollenspellen met resultaat krijg je meer focus in je oefeningen en 

werk je toe naar succes. Hierdoor leren deelnemers meer en zijn ze enorm 

enthousiast – ook diegenen die eigenlijk een hekel hebben aan rollenspellen. Je 

leert bovendien hoe je zelf een goede demonstratie geeft, zodat de deelnemers 

gemakkelijk succes ervaren en hoe je ervoor zorgt dat deelnemers effectief in 

subgroepen oefenen. 

 

Programma 

 

Het programma van de training Rollenspellen met resultaat bestaat uit de volgende 

onderdelen. 
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Verleiden tot rollenspellen 

 

‘Ik doe in elk geval geen rollenspelen!’ Soms is dat het eerste wat deelnemers 

zeggen. Of het blijft lang stil als je vraagt wie wil oefenen. Hoe krijg je de 

deelnemers toch zover dat ze durven experimenteren en oefenen? Dat lukt met de 

juiste taal. Door jargon en taboewoorden te vermijden, blijf je dicht bij de praktijk 

van de deelnemers en wek je als vanzelf pijn en vertrouwen. 

• Starten vanuit de pijn 

• Taboe-woorden 

• Go slow maar doortastend 

• Veiligheid bieden aan de oefenaar 

 

Meteen in de leerstand: pijn en vertrouwen opbouwen 

 

Bij een ontdekkend rollenspel zet je de deelnemers aan het werk met een casus uit 

hun praktijk, zonder dat ze de theorie kennen. Daardoor gaan ze ter plekke in de 

fout en ervaren ze dat ze nog dingen te leren hebben (pijn). Tijdens de 

nabespreking ontdekken de deelnemers wat er anders kan en krijgen ze vertrouwen 

in jou als trainer (vertrouwen). Maar hoe zorg je ervoor dat de pijn veilig op tafel 

komt en dat je daarna toewerkt naar een doorleefd succes? 

• Scherp nabespreken: verleiden tot leren 

• Veilig maken voor oefenaar en observanten 

• Wat als ze het meteen goed doen? 

 

De groep leiden 

 

Bij het begeleiden van plenaire rollenspellen kun je heel wat hobbels tegenkomen. 

Bijvoorbeeld een oefenaar die meteen na het rollenspel meldt: ‘Ik vond het best 

goed gaan!’ terwijl het volgens jou helemaal niet goed ging. Hoe krijg je hem in de 

leerstand? Of observanten die enorm wijdlopig zijn met tips hoe zíj het zouden 

aanpakken. Hoe houd je de feedback gefocust, zodat je ook nog tijd hebt voor een 

herkansing? 

• Omgaan met de oefenaar: de kunst van het stoom afblazen 

• Observanten aansturen: focus op het doel of op de checklist 

• Zelf feedback geven: kill your darlings 

 

Altijd met succes naar huis 

 

Deelnemers vinden rollenspellen eng, omdat ze bang zijn om te falen. Daarom is 

het belangrijk dat jij ze een succeservaring geeft. Met de successpiraal zorg je 

ervoor dat hun leerpunt op tafel komt en werk je toe naar succes. Zo hebben de 

deelnemers echt iets geleerd en gaan ze met zelfvertrouwen naar huis. 

• Rollenspel met vanzelfsprekende herkansing 
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• Autoriteit durven nemen 

• Werken vanuit de zone van de naaste ontwikkeling 

 

Subgroepjes aan de slag 

 

Deelnemers leren het meest wanneer ze in kleine groepjes gericht oefenen en 

elkaar goede feedback geven. Maar daar zit meteen het probleem: ze komen niet 

altijd tot oefenen en de feedback laat vaak ook te wensen over. Hoe zet je de 

subgroepjes goed aan het werk? 

• Stap voor stap opbouwen 

• Werkvormen die structuur bieden 

• Motiverend en helder instrueren 

 

Demonstreren 

 

Deelnemers zeggen weleens: ‘Doe jij het dan eens voor!’ En dat is begrijpelijk, 

want ze kunnen veel leren van een goed voorbeeld. Maar wat als je het niét goed 

voordoet en er niet helemaal uitkomt? In de training Rollenspellen met resultaat 

zul je ervaren dat de groep daardoor des te meer leert en dat een fout geen 

afbreuk doet aan je positie. 

• Een demo spannend en echt maken 

• Kort introduceren, de groep activeren, scherp nabespreken 

• Relaxed omgaan met fouten 

 

Leeromgeving 

 

Bij de training Rollenspellen met resultaat zit een elektronische leeromgeving met 

uitlegfilmpjes, toepassingsvragen en voorbeelden uit echte trainingen. Je ziet 

bijvoorbeeld hoe Karin een rollenspel begeleidt. Samen met de training maakt de 

elektronische leeromgeving het veel makkelijker om het geleerde vast te houden 

en toe te passen in de praktijk. 

 

We raden je aan om het boek Zo werken rollenspellen écht van Karin de Galan te 

lezen. Daarin vind je alle inhoud van de training en nog meer. Tijdens de training 

Rollenspellen met resultaat krijg je concrete checklisten waarmee je in de praktijk 

aan de slag gaat. 

 

Groepsgrootte 

 

Bij de training Rollenspellen met resultaat zit je in een groep van 8 tot 12 

deelnemers met 1 trainer. 
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Studiebelasting 

 

De training Rollenspellen met resultaat duurt 3 dagen. De totale studielast 

bedraagt 24 uur. 

 

Prijs 

 

Meedoen aan de training Rollenspellen met resultaat kost €1225 (vrijgesteld van 

BTW). Dit bedrag dekt de begeleiding, de elektronische leeromgeving, de zaalhuur 

en de lunch. De training is zonder overnachting, maar natuurlijk kun je een kamer 

zoeken in de omgeving of op de trainingslocatie. 

  



 

13 

Assertiviteit 2.0 
 

 

In Nederland worden veel trainingen gegeven over assertiviteit. Daar leren 

deelnemers hoe ze grenzen kunnen stellen en anderen kunnen aanspreken. 

 

In veel van die trainingen ligt de nadruk op het zenden van de boodschap: hoe geef 

je goed feedback, hoe spreek je vanuit jezelf? Maar dat is slechts één kant van het 

verhaal. Net zo belangrijk is hoe je de reactie van de ander opvangt. 

 

Assertiviteit 2.0: goed zenden én de reactie opvangen 

 

Wanneer je nee zegt op een vraag, vindt de ander dat zelden prettig en kan hij 

boos worden of zwijgend zitten mokken. Als je daar niets mee doet, raakt de 

relatie verstoord. En dat kan ook gebeuren wanneer je iemand aanspreekt. Dan kan 

de ander in de verdediging schieten of reageren met een verwijt (‘Maar dat doe je 

zelf ook!’). Als je daar niet goed op reageert, komt je boodschap niet binnen. 

 

In deze training leer je werken met de principes van Assertiviteit 2.0. Karin de 

Galan heeft de bestaande inzichten over assertiviteit verdiept en legt veel meer 

nadruk op het repareren van de relatie. Hierdoor eindigen gesprekken in een 

prettigere sfeer en wordt de drempel kleiner om iemand nog eens aan te spreken 

of je grens te stellen. Je leert niet alleen hoe je dit kan doen, maar ook waarom 

het zo werkt. 

 

Wanneer je de training Assertiviteit 2.0 volgt, levert je dat ook PE-punten op bij de 

NOBTRA, de beroepsvereniging van trainers in Nederland. De training is goed voor 

20 PE-punten. 

 

Doelgroep 

 

De training Assertiviteit 2.0 is bedoeld voor soft skills trainers: trainers die hun 

deelnemers communicatievaardigheden bijbrengen, bijvoorbeeld over klantgericht 

werken, presenteren of leidinggeven. We gaan ervan uit dat je minstens HBO werk- 

en denkniveau hebt. 

 

Inhoud en materiaal 

 

Na afloop van de training Assertiviteit 2.0 ben je veel scherper in de inhoud. Je 

snapt wat de essentie is van assertief gedrag. Hierdoor kun je veel beter de theorie 

uitleggen, feedback geven en oefeningen begeleiden. Verder krijg je een map 
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tjokvol trainingsmateriaal: uitdelers, checklisten en heel veel praktische 

werkvormen. Daarmee bouw je gemakkelijk een eigen training. 

 

Programma 

 

In de training Assertiviteit 2.0 gaan we aan de slag met de twee belangrijkste 

thema’s uit assertiviteitstrainingen: een verzoek weigeren en iemand aanspreken 

op zijn gedrag. Je leert hoe je je boodschap overeind houdt én aan de relatie 

werkt. 

 

Nee zeggen zonder ruzie te krijgen 

 

Je baas vraagt je om een klus over te nemen van een zieke collega, maar je hebt 

het zelf al heel erg druk. Of je hebt een vriendin al drie keer afgewimpeld en nu 

vraagt ze of je eindelijk met haar wilt afspreken. In het werk en het dagelijks 

leven zijn er voortdurend momenten dat je iets gevraagd wordt wat je liever niet 

wit doen. Hoe maak je dat duidelijk zonder dat je ruzie krijgt of voelt dat de ander 

ervan baalt? 

 

Je gaat leren hoe je helder kunt opkomen voor wat je wilt en tegelijkertijd voor 

een goede verstandhouding kan zorgen. Hierdoor eindig je het gesprek vrijwel 

altijd met wederzijds begrip. 

• Helder zeggen wat je wilt 

• Wat gebeurt er na de ‘nee’? 

• Van verontwaardiging naar acceptatie 

 

Iemand aanspreken op zijn gedrag 

 

Je collega geeft een slechte presentatie en is daarna heel erg blij dat het erop zit. 

Zeg je er wat van? Een klant komt telkens op het laatste moment met extra werk 

en een onrealistische deadline. Wat doe je ermee? 

Soms doen mensen dingen die jou direct of indirect schaden. Het is fijn als je ze 

daarop kunt aanspreken. Binnen veel organisaties is dat ook de norm: ‘Hier spreken 

we elkaar aan’. Maar in de praktijk is dat heel lastig, want mensen zijn maar 

zelden blij met ongevraagde feedback. Ze kunnen dan gaan mokken, je negeren, 

zich terugtrekken of ruziemaken. Maar dat hoeft niet, want als je doorhebt wat er 

gebeurt met mensen die kritiek krijgen, kun je goed reageren en de lucht klaren. 

• Iemand aanspreken zonder lading 

• Zelfrechtvaardiging als logische reactie & hoe daarmee om te gaan 

• Het verschil tussen feedback geven en iemand aanspreken 
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Groepsgrootte 

 

Bij de training Assertiviteit 2.0 zit je in een groep van 8 tot 12 deelnemers met 1 

trainer. 

 

Studiebelasting 

 

De training Assertiviteit 2.0 duurt 1 dag. Van tevoren lees je de theorie door. De 

totale studielast bedraagt 8 uur. 

 

Prijs 

 

Meedoen aan de training Assertiviteit 2.0 kost € 475. Dit bedrag is vrijgesteld van 

BTW en dekt alle kosten. Wanneer je meedoet of meedeed aan de vakopleiding 

train de trainer, de opleiding Excellent trainen of de leergang Didactisch 

meesterschap betaal je € 375 voor de training Assertiviteit 2.0. 
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Harvard onderhandelen 
 

 

Overal waar mensen samenleven, ontstaan verschillen in belangen. Bijvoorbeeld op 

je werk als je een project wil leiden en een collega dat ook wil. Of thuis als je 

graag ziet dat je huisgenoten beter opruimen en zij dat onzin vinden 

 

In zulke situaties ontstaan snel conflicten. Je probeert de anderen dan te 

overtuigen van jouw gelijk, maar zij gaan er net zo hard tegenin. Dan lijkt het al 

gauw alsof er maar twee opties bestaan: of je laat je doel varen, of je laat de 

situatie escaleren. 

 

Toch hoeft het niet zo te gaan. Wanneer je de kunst van het win-win 

onderhandelen verstaat, kun je elke onderhandeling tot een goed einde brengen 

zonder in te leveren op je belangen. Daarmee is win-win onderhandelen een 

geweldige vaardigheid om te beheersen. 

 

Harvard onderhandelen 

 

In de training Harvard onderhandelen leer je in een dag de essenties van het win-

win onderhandelen, zodat je er zelf training in kunt geven. Karin de Galan heeft de 

stappen van het win-win onderhandelen vertaald in praktische checklisten. Zo krijg 

je gegarandeerd resultaat ook als de andere partij geen verstand heeft van 

onderhandelen of daar in eerste instantie niet aan wil. 

 

Doelgroep 

 

De training Harvard onderhandelen is bedoeld voor soft skills trainers: trainers die 

hun deelnemers communicatievaardigheden bijbrengen, bijvoorbeeld over 

klantgericht werken, onderhandelen of leidinggeven. We gaan ervan uit dat je 

minstens HBO werk- en denkniveau hebt. 

 

Wanneer je de training Harvard onderhandelen volgt, levert je dat ook PE-punten 

op bij de NOBTRA, de beroepsvereniging van trainers in Nederland. De training is 

goed voor 20 PE-punten. 

 

Inhoud en materiaal 

 

Na afloop van de training Harvard onderhandelen beheers je de essenties van het 

Harvard-model van onderhandelen, zodat je er zelf training in kunt geven. Je krijgt 

bovendien een uitgebreide trainershandleiding mee met uitdelers en werkvormen 
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(op papier en digitaal) om te gebruiken bij je eigen trainingen. Hiermee bouw je 

makkelijk je eigen succesvolle training. 

 

Programma 

 

Het programma van de training Harvard onderhandelen bestaat uit de volgende 

onderdelen. 

 

Van vechten of verzoeken naar onderhandelen 

 

‘Ik wil een hoger salaris maar ik zit aan het eind van mijn schaal.’ ‘Mijn man 

weigert de woonkamer opnieuw in te richten, dat vindt hij zonde van het geld.’ 

Twee voorbeelden waar je met onderhandelen goed uit kunt komen. Maar in de 

praktijk lukt dat vaak niet: het salarisverzoek wordt afgewezen en de partners 

kibbelen jarenlang over de woonkamer zonder het samen eens te worden. Wat is 

de crux om van een ‘gevecht’ of een verzoek naar een onderhandeling te komen? 

• Het probleem op tafel leggen 

• Positieve intentie: net zo goed voor de ander willen zorgen als voor jezelf 

• Naar een win-win oplossing zoeken 

• Achter de hand: je beste optie zonder overeenstemming. 

 

De eerste 3 stappen: van probleem naar belangen naar opties 

 

Veel onderhandelingen hebben succes als je stap voor stap werkt: je legt het 

probleem op tafel, onderzoekt de belangen en gaat dan pas naar oplossingen. 

Tijdens dit proces is het belangrijk goed te luisteren en zienderogen zorg te 

hebben voor de belangen van je gesprekspartner – zonder je eigen belangen te 

vergeten. 

• Zacht op de relatie, hard op de inhoud 

• Combineren van luisteren naar de ander en staan voor je eigen belang 

• Brainstormen over opties 

 

Uit je eigen gelijk komen: belangen onderzoeken 

 

We zitten vaak vast in ons eigen gelijk. Vinden het belachelijk dat de 

vergaderingen altijd uitlopen. Zijn verontwaardigd dat het tarief voor de trainingen 

zo laag is. Snappen niet waarom onze partner weigert één keer per week te koken! 

In zulke gevallen kun je niet onderhandelen. Daarom is het belangrijk om van 

argumenten naar belangen te gaan: naar je eigen belangen én naar die van je 

gesprekspartner. Wanneer je de belangen van de ander snapt, ontstaat vanzelf 

meer begrip en dus een betere relatie. Bovendien is het de basis voor het 

onderzoeken van opties. 

• Werken met een eigen conflict 
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• Redeneren vanuit beide partijen 

• Van belangen naar opties 

 

Overhalen tot onderhandelen: stap voor stap meenemen 

 

Wanneer beide partijen bereid zijn om te onderhandelen en de fases kennen, is het 

goed te doen. Maar wat doe je als de ander zijn hakken in het zand zet? Ook hier is 

de kunst om stap voor stap te werken en benieuwd te blijven naar de belangen van 

de ander. En daar voegen we twee cruciale vaardigheden aan toe. Allereerst het 

onthullen van je bozo: je beste optie zonder overeenstemming. Als je die goed 

gebruikt, voert dat de druk op de ander op om toch te gaan onderhandelen. 

Daarnaast pak je de leiding in de procedure door elke keer toestemming te vragen 

voor de volgende stap. Zo krijg je de ander in de ja-modus. 

• Het probleem op tafel leggen en oprecht benieuwd zijn 

• Je bozo onthullen als dat nodig is 

• Toestemming vragen voor de volgende stap 

 

Groepsgrootte 

 

Bij de training Harvard onderhandelen zit je in een groep van 8 tot 12 deelnemers 

met 1 trainer. 

 

Studiebelasting 

 

De training Harvard onderhandelen duurt 1 dag. Van tevoren lees je de theorie 

door. De totale studielast bedraagt 8 uur. 

 

Prijs 

 

Meedoen aan de training Harvard onderhandelen kost € 475. Dit bedrag is 

vrijgesteld van BTW en dekt alle kosten. Wanneer je meedoet of meedeed aan de 

vakopleiding train de trainer, de opleiding Excellent trainen of de leergang 

Didactisch meesterschap betaal je € 375 voor de training Harvard onderhandelen. 
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Luisteren, Samenvatten, Doorvragen 
 

 

‘Nu heb ik mijn deelnemers al 10 keer het onderscheid geleerd tussen open en 

gesloten vragen en ze kunnen het nog niet!’ Voor veel deelnemers blijft Luisteren 

Samenvatten Doorvragen lastig. Ze hebben al vaak geoefend met ‘open vragen’ 

stellen, maar geconfronteerd met die lastige klant slaan ze toch dicht. Moet je er 

voor de 11e keer mee aan de slag… 

 

Luisteren Samenvatten Doorvragen 

 

In veel communicatietrainingen is het belangrijk dat de deelnemers goed leren 

luisteren: verkopers naar hun klanten, leidinggevenden naar hun medewerkers, 

jobcoaches naar hun cliënten. Daarom is Luisteren, Samenvatten, Doorvragen een 

belangrijk onderdeel van communicatiemodellen. Maar voor veel deelnemers blijft 

het ook een lastige vaardigheid. Zelfs al ze al vaak geoefend hebben met ‘open 

vragen stellen’ slaan ze als het erop aan komt toch dicht. Bovendien denken ze 

vaak dat ze al prima luisteren, waardoor ze niet echt gemotiveerd zijn om te 

oefenen. Of ze zien de zin er niet van in: ‘Ik wil juist zorgen dat hij naar mij 

luistert!’ 

 

In de eendaagse train de trainer Luisteren Samenvatten Doorvragen leer je hoe je 

start met een echte casus, zodat deelnemers de noodzaak van goed luisteren 

ervaren. Zo krijgen ze ook een spiegel voorgehouden: goed luisteren is nog niet zo 

makkelijk! Daarna leggen we de vaardigheid uiteen in drie deelvaardigheden. Die 

maken het gemakkelijker om echt te leren luisteren. 

 

Wanneer je de training Luisteren Samenvatten Doorvragen volgt, levert je dat ook 

PE-punten op bij de NOBTRA, de beroepsvereniging van trainers in Nederland. De 

training is goed voor 20 PE-punten. 

 

Doelgroep 

 

De training Luisteren Samenvatten Doorvragen is bedoeld voor soft skills trainers: 

trainers die hun deelnemers communicatievaardigheden bijbrengen, bijvoorbeeld 

over klantgericht werken, presenteren of leidinggeven. We gaan ervan uit dat je 

minstens HBO werk- en denkniveau hebt. 

 

Inhoud en materiaal 

 

Na afloop van de training Luisteren Samenvatten Doorvragen heb je veel meer 

handvatten om je deelnemers daadwerkelijk beter te leren luisteren. Je bent 
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scherper in de inhoud en hebt een aantal effectieve werkvormen ervaren. Hierdoor 

kun je je deelnemers beter begeleiden. Verder krijg je een map tjokvol 

trainingsmateriaal: uitdelers, checklisten en heel veel praktische werkvormen. 

Daarmee bouw je gemakkelijk een eigen training. 

 

Programma 

 

Het programma van de training Luisteren Samenvatten Doorvragen bestaat uit de 

volgende onderdelen. 

 

Aandacht geven: kies de 2e positie 

 

Als je genoeg tijd en geen belang hebt bij een gesprek hebt, lukt het vaak wel om 

met je aandacht bij de ander te zijn. Maar het wordt lastiger als je haast hebt of 

een bepaalde richting op wilt. Hoe kap je je schoonmoeder af, wat doe je als je 

zorgvuldig kritiek geeft en je collega gaat ja-maren? Je zult zien dat je effectiever 

bent en tijd wint als het je lukt om de ander oprecht aandacht te geven. 

• De 1e en 2e positie herkennen 

• De paradox: je komt beter binnen als je oprecht ontvangt 

• Controle durven loslaten 

 

Matchen: van de buitenkant naar de binnenkant 

 

Luisteren is iets anders dan knikken en hummen. Dat merk je als je praat met een 

dominant persoon: als je dan je mond houdt, lijk je bijna te verdwijnen in het 

gesprek. En hoe kun je oprecht luisteren als iemand er depressief bijzit en er bijna 

niks uitkomt? Matchen is de eerste stap. Door iemand zo goed mogelijk na te doen 

op verschillende kanalen, voelen beide partijen echt contact. Je werkt van buiten 

naar binnen: wanneer je iemands houding overneemt, zijn stemtaal nadoet en zijn 

inhoud matcht, ga je voelen hoe het is om de ander te zijn. 

• Stemtaal, lichaamstaal en inhoud matchen 

• Je voorkeurskanaal 

• Van buiten naar binnen werken 

 

Samenvatten en invullen: ‘Ja, je begrijpt me!’ 

 

‘Niet invullen voor een ander’ is een gouden regel bij goed luisteren. En dat klopt 

ook: wanneer je jouw verhaal op de ander legt en het gesprek overneemt, ben je 

niet meer aan het luisteren. Maar als je goéd invult, is dat juist een enorme 

versneller in het gesprek. Dan hebben de ander én jij het gevoel dat je hem echt 

begrijpt. Goed invullen werkt beter dan platitudes als ‘ik snap dat je boos bent.’ 

• Samenvatten op 3 niveaus: inhoud, gevoel en gedachtes 

• Durven invullen 
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• Wat doe je als je ‘fout’ hebt samengevat? 

 

Komma-sukkel-vragen en andere valkuilen 

 

‘Maar heb je wel gezegd dat je het er niet mee eens bent?’ Als we een probleem 

horen, is het nog niet zo gemakkelijk om goed door te vragen. Voordat je het weet, 

suggereer je een oplossing of stel je een komma-sukkel-vraag: een vraag 

waarachter je ‘sukkel’ kunt denken en waarmee je zegt dat iemand het niet handig 

aanpakt. Het is handig om de valkuil-vragen te herkennen. Voor veel deelnemers 

zijn ze veel herkenbaarder dan het onderscheid tussen ‘open en gesloten vragen’. 

• Komma-sukkel-vragen en andere valkuilen 

• Vragen stellen vanuit de 2e positie 

 

Integratie 

 

We gaan elkaar trainen in de lastigste gesprekken: hoe krijg je die timide 

deelnemer aan de praat of je expressieve zus afgekapt? Je gaat oefenen met 

oprecht aandacht geven en ervaren hoe waanzinnig effectief dat is. 

• Met eigen situaties aan de slag 

• Elkaar trainen op LSD 

 

Groepsgrootte 

 

Bij de training Luisteren Samenvatten Doorvragen zit je in een groep van 8 tot 12 

deelnemers met 1 trainer. 

 

Studiebelasting 

 

De training Luisteren Samenvatten Doorvragen duurt 1 dag. Van tevoren lees je de 

theorie door. De totale studielast bedraagt 8 uur. 

 

Prijs 

 

Meedoen aan de training Luisteren Samenvatten Doorvragen kost € 475. Dit bedrag 

is vrijgesteld van BTW en dekt alle kosten. Wanneer je meedoet of meedeed aan 

de vakopleiding train de trainer, de opleiding Excellent trainen of de leergang 

Didactisch meesterschap betaal je € 375 voor de training Luisteren Samenvatten 

Doorvragen. 
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Roos van Leary 
 

 

De roos van Leary is een geweldig model om communicatiepatronen te herkennen 

en te doorbreken. Het is een mooie toevoeging als deelnemers geen zin meer 

hebben in wéér een training Luisteren Samenvatten Doorvragen en jij ziet dat ze 

echt nog wel wat te leren hebben in het omgaan met eigenwijze medewerkers of 

lastige klanten. Met de roos van Leary kijken deelnemers weer fris naar hun eigen 

gedrag en krijgen ze handvatten om anders te reageren en daardoor een patroon te 

doorbreken. 

 

De roos van Leary het is ook een complex model. Een patroon herkennen lukt 

deelnemers vaak nog wel, maar dat daadwerkelijk doorbreken, blijkt vaak een stap 

te ver. Terwijl daar nu juist de meerwaarde in zit. In onze training leer je hoe je 

dat bereikt. Al voor de koffie is helder hoe de roos van Leary helpt om patronen te 

herkennen. Met effectieve werkvormen leer je vervolgens stap voor stap hoe je die 

patronen doorbreekt. Aan het eind van de training oefen je met elkaar hoe je 

reageert op dominante leidinggevenden, passieve cliënten of opstandige pubers. 

 

Wanneer je de training Roos van Leary volgt, levert je dat ook PE-punten op bij de 

NOBTRA, de beroepsvereniging van trainers in Nederland. De training is goed voor 

20 PE-punten. 

 

Doelgroep 

 

De training De roos van Leary bedoeld voor soft skills trainers: trainers die hun 

deelnemers communicatievaardigheden bijbrengen, bijvoorbeeld over klantgericht 

werken, presenteren of leidinggeven. We gaan ervan uit dat je minstens HBO werk- 

en denkniveau hebt. 

 

Inhoud en materiaal 

 

Na deze training over de roos van Leary snap je het model beter en heb je concrete 

handvatten hoe je dit je deelnemers veel makkelijker kunt aanleren. Doordat je 

zelf hebt ervaren hoe wij starten vanuit een praktijkcasus, kun je dat ook 

uitproberen met je eigen groepen. Met onze opbouw ervaar je hoe je stap voor 

stap dit complexe model inzichtelijk kan maken. 

 

Verder krijg je een map tjokvol trainingsmateriaal: uitdelers, checklisten en heel 

veel praktische werkvormen. Daarmee bouw je gemakkelijk een eigen training. 
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Programma 

 

Het programma van de training De roos van Leary bestaat uit de volgende 

onderdelen. 

 

Haal iemand uit zijn patroon: eigen gedrag variëren 

 

Een collega heeft voortdurend kritiek op je; een medewerker is juist heel stil; een 

klant ratelt maar door zonder dat je haar kan stoppen… Bij sommige mensen voel 

je hoe je in een patroon belandt dat niet prettig en niet effectief is. De ander doet 

‘raar’ en je zit zelf ook vast in een automatische reactie: terug kritiek hebben, 

veel gaan praten of juist heel stil worden. Je stapt uit zo’n patroon door gericht je 

eigen gedrag te veranderen. Door iets contra-intuïtiefs te doen krijg je de ander in 

beweging. 

• Je intuïtieve reactie 

• Variëren in positie: van onder/boven en samen/tegen 

 

De posities herkennen & ermee spelen 

 

De Roos van Leary onderscheidt verschillende posities in communicatie: onder of 

boven, samen of tegen. Het is handig om die posities te herkennen en om ermee te 

kunnen spelen, zodat je ze gericht kunt inzetten. Hoe onderscheid je ‘samen’ van 

‘tegen’-gedrag en wat is het verschil tussen ‘boven’ en ‘onder’? 

• De kracht van lichaams- en stemtaal 

• Kwaliteiten en kenmerken van elke positie 

• Variëren in energie 

 

De patronen: gedrag roept gedrag op 

 

Elk gesprek is anders en toch gebeurt er veel hetzelfde. Met de roos van Leary 

herken je wetmatigheden in communicatie: als de een leidt, gaat de ander volgen; 

als de een tegenspreekt, gaat de ander ja-maren. Wanneer je deze wetmatigheden 

herkent, ben je minder verrast door reacties van anderen, omdat je je eigen 

aandeel gaat zien. 

• Gedrag roept gedrag op: de wetmatigheden van de roos van Leary 

• Het verschil tussen intentie en effect: de ontvanger bepaalt 

 

Tegengesteld interveniëren: bewust het gedrag van de ander beïnvloeden 

 

Hoe krijg je een klant met twijfels in actie? Hoe kun je je kritische collega laten 

dimmen? Met tegengesteld interveniëren zet je je kennis van de roos van Leary 

bewust in: je verandert je eigen gedrag en krijgt daarmee de ander uit zijn 

patroon. 
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• Analyse van het patroon en bewust kiezen van ander gedrag 

• Op de grond uitspelen van patronen 

• Volhouden van je nieuwe gedrag 

 

Groepsgrootte 

 

Bij de training De roos van Leary zit je in een groep van 8 tot 12 deelnemers met 1 

trainer. 

 

Studiebelasting 

 

De training De roos van Leary duurt 1 dag. Van tevoren lees je de theorie door. De 

totale studielast bedraagt 8 uur. 

 

Prijs 

 

Meedoen aan de training Roos van Leary kost € 475. Dit bedrag is vrijgesteld van 

BTW en dekt alle kosten. Wanneer je meedoet of meedeed aan de vakopleiding 

train de trainer, de opleiding Excellent trainen of de leergang Didactisch 

meesterschap betaal je € 375 voor de training Roos van Leary. 
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Situationeel leidinggeven 
 

 

De kunst van het leidinggeven is om iedereen precies die ondersteuning of sturing 

te geven die nodig is. Veel leidinggevenden geven te veel sturing of laten hun 

medewerkers juist aan hun lot over. Met de skill-will matrix kun je mensen indelen 

naar hun niveau van taakvolwassenheid. Daardoor kunnen managers een passende 

leiderschapsstijl kiezen: corrigeren, coachen, instrueren, delegeren. 

 

Situationeel leidinggeven 

 

Situationeel leidinggeven is een rijk model. Dat maakt het ook lastig om het 

belangrijkste te selecteren en de training praktisch te maken. Managers hebben 

vaak geen zicht op de valkuilen van hun eigen stijl, dus hoe houd je ze goed een 

spiegel voor? 

 

In deze trainingsdag ervaar je hoe wij dat doen. We starten dicht bij de praktijk en 

vertalen de leiderschapsstijlen in concrete handvatten waar deelnemers zelfstandig 

mee kunnen oefenen. Hierdoor kunnen je deelnemers daadwerkelijk leren om geen 

oplossingen te geven aan hun onzekere medewerker of juist meer sturing te geven 

aan hun eigenwijze medewerker. 

 

Wanneer je de training Situationeel leidinggeven volgt, levert je dat ook PE-punten 

op bij de NOBTRA, de beroepsvereniging van trainers in Nederland. De training is 

goed voor 20 PE-punten. 

 

Doelgroep 

 

De training Situationeel leidinggeven is bedoeld voor soft skills trainers: trainers 

die hun deelnemers communicatievaardigheden bijbrengen, bijvoorbeeld over 

klantgericht werken, presenteren of leidinggeven. We gaan ervan uit dat je 

minstens HBO werk- en denkniveau hebt. 

 

Inhoud en materiaal 

 

Na deze training heb je meer inzicht in Situationeel leidinggeven waardoor je je 

deelnemers scherper kunt begeleiden. Je krijgt een map mee tjokvol 

trainingsmateriaal: uitdelers, checklisten en heel veel praktische werkvormen voor 

alle stijlen en om de taakvolwassenheid van je medewerker te bepalen. Daarmee 

bouw je gemakkelijk een eigen training. 
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Programma 

 

Situationeel leidinggeven is een rijk model: het bestaat uit 4 stijlen. In deze 

training besteden we vooral aandacht aan de lastigste stijlen: begeleiden van 

eigenwijze medewerkers en ondersteunen van ongemotiveerde of onzekere 

medewerkers. Daarnaast staan we stil bij de keuze: hoe schat je goed in wat je 

medewerker nodig heeft? 

 

De passende stijl kiezen: schat je medewerker goed in 

 

Een medewerker vraagt advies: is het handig om dat te geven of juist niet? Een 

ander is vreselijk eigenwijs: moet je hem zijn gang laten gaan of corrigeren? En hoe 

doe je dat op zo’n manier dat hij er niet chagrijnig van wordt? Bij situationeel 

leidinggeven kijk je goed welke ondersteuning een medewerker nodig heeft om zo 

snel mogelijk zelfstandig te kunnen werken. Door te kijken naar het kunnen en het 

willen kies je bewust voor een van de 4 stijlen. 

• Diagnose van de medewerker: skill en will 

• Sturen op de taak en op de persoon: 4 stijlen van leidinggeven 

 

Begeleiden: eigenwijze medewerkers bijsturen 

 

Pieter denkt dat hij het allemaal wel weet, maar jij ziet dat hij grote fouten 

maakt. Als je hem daarop aanspreekt heb je grote kans dat je de wind van voren 

krijgt of dat hij gaat zitten mokken. Hoe kun je hem bijsturen en hem 

tegelijkertijd gemotiveerd houden? 

• Schakelen tussen taak en relatie 

• Zuinig met complimenten, ruimhartig met waardering voor zijn inzet 

• Afsluiten met concrete afspraken 

 

Ondersteunen: ja, je kunt het zelf! 

 

Soms blijven medewerkers om advies vragen terwijl je vermoedt dat ze het best 

zelf kunnen. Als je advies blijft geven, houd je ze onvolwassen; als je zonder meer 

weigert om te helpen, kunnen ze zich afgewezen voelen. Door te coachen geef je 

wél aandacht, maar stimuleer je de medewerker zijn eigen aanpak te volgen. 

• In 4 stappen van start naar oplossing 

• Op je handen zitten: genoegen nemen met een 7 

• Oprecht complimenten geven 

 

Groepsgrootte 

 

Bij de training Situationeel leidinggeven zit je in een groep van 8 tot 12 deelnemers 

met 1 trainer. 
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Studiebelasting 

 

De training Situationeel leidinggeven duurt 1½ dag. Van tevoren lees je de theorie 

door. De totale studielast bedraagt 12 uur. 

 

Prijs 

 

Meedoen aan de training Situationeel leidinggeven kost € 625. Dit bedrag is 

vrijgesteld van BTW en dekt alle kosten. Wanneer je meedoet of meedeed aan de 

vakopleiding train de trainer, de opleiding Excellent trainen of de leergang 

Didactisch meesterschap betaal je € 525 voor de training Situationeel leidinggeven. 
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Leveringsvoorwaarden open inschrijving 
 

 

Door je in te schrijven voor een opleiding of training ga je een bindende 

overeenkomst met ons aan. Hieronder vind je alle leveringsvoorwaarden die 

betrekking hebben op deze overeenkomst. 

 

1. Inschrijving 

 

• Je schrijft je altijd in voor een specifieke uitvoering van een opleiding of 

training. We vermelden het moment waarop en de plaats waar we de opleiding 

of training uitvoeren op de website, op het inschrijfformulier en in de 

bevestigingsmail. 

• Je schrijft je in voor een opleiding of training door het inschrijfformulier in te 

vullen en te versturen via onze website. Wanneer we je inschrijfformulier 

ontvangen, mailen we je zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst. 

 

2. Vragen 

 

• Voor vragen over ons aanbod of over de administratieve afhandeling van je 

inschrijving kun je ons bereiken op 06 543 08 229 of op 

info@schoolvoortraining.nl. 

• We zullen je vragen binnen een termijn van 1 week beantwoorden. 

 

3. Bedenktijd 

 

• Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarin je kosteloos mag 

annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief. 

• Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf 

of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit, geldt geen 

bedenktijd. 

 

4. Annuleren na afloop van de bedenktijd 

 

• Wanneer de bedenktijd afgelopen is, rekenen we op je deelname aan de 

training waarvoor je je ingeschreven hebt. We gaan verplichtingen aan met 

onze trainers en de trainingslocatie en weigeren andere geïnteresseerden de 

toegang wanneer de groep vol zit. Daarom brengen we bij annuleren na afloop 

van de bedenktijd kosten in rekening. 

 

Periode Kosten 

tot 2 maanden voor aanvang  10% van de overeengekomen prijs 

mailto:info@schoolvoortraining.nl
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tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 20% van de overeengekomen prijs 

tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 30% van de overeengekomen prijs 

minder dan 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs 

bij tussentijdse beëindiging 50% van de overeengekomen prijs + de 

kosten voor de gevolgde dagen (maar 

nooit meer dan 100% van de 

overeengekomen prijs) 

 

5. Overmacht 

 

• Als je moet annuleren vanwege ziekte, een ongeluk of een sterfgeval in de 

naaste omgeving overleggen we hoe we dat zo kunnen oplossen dat het voor 

beide partijen redelijk voelt. 

• Een overvolle agenda geldt niet als overmacht. 

 

6. Verschuiven na afloop van de bedenktijd 

 

• Verschuiven van een inschrijving na afloop van de bedenktijd komt feitelijk 

neer op annuleren plus herinschrijven. In principe ben je ons dan 

annuleringskosten schuldig. We maken een uitzondering als je ingeschreven 

staat voor een training waarvoor ook een wachtlijst bestaat. We gaan dan 

onderzoeken of we iemand van de wachtlijst in jouw plek kunnen inschrijven. 

• Vinden we iemand van de wachtlijst om jouw plek in te nemen, dan verschuiven 

we je inschrijving naar een volgende keer dat we de training verzorgen. 

• Je betaalt wel al de factuur voor de training waarvoor je oorspronkelijk 

ingeschreven stond. Uiteraard betaal je geen tweede keer voor de training 

waarnaar je doorgeschoven bent. 

 

7. Studiemateriaal 

 

• Al het studiemateriaal dat we uitdelen tijden de opleiding of training wordt 

automatisch van jou. Dit geldt voor trainingsmappen, uitdelers, oefeningen 

enzovoort. 

• Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van 

Karin de Galan. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron 

duidelijk vermeldt. 

 

8. Betaling 

 

• We zetten de factuur standaard op jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk 

voor een tijdige betaling. 
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• Wanneer je daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere naam, 

bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een 

tijdige betaling. 

• Wanneer je wilt, kunnen we een betalingsregeling afspreken. 

 

9. Te weinig deelnemers 

 

• We mogen een opleiding of training zonder verdere gevolgen afzeggen als er 

minder dan 8 deelnemers zijn. 

• Wanneer we een opleiding of training afzeggen, laten we je dat minstens 2 

weken van tevoren weten. 

• Wanneer we een opleiding of training afzeggen, vervallen je 

betalingsverplichtingen. Als je de factuur al betaald hebt, krijg je je geld terug. 

 

10. Trainer of locatie niet beschikbaar 

 

• Als op de dag van de opleiding of training een trainer of de locatie niet 

beschikbaar is, doen we alles om een vervangende trainer of locatie te vinden 

binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug. 

• We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een 

trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de opleiding of training. 

 

11. Privacy 

 

• Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. 

Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor 

informatie over je werk, je carrière, je eigen sterktes en zwaktes enzovoort. 

• In de privacyverklaring hieronder lees je welke gegevens we van je verzamelen 

en hoe we daarmee omgaan. 

 

12. Klachten 

 

• We doen ons best om onze opleidingen en trainingen te verzorgen in 

overeenstemming met de geldende professionele normen. 

• Vind je dat we onze verplichtingen niet zijn nagekomen? Dan kun je een klacht 

bij ons indienen via info@schoolvoortraining.nl. Vermeld in je klacht duidelijk 

waartegen je bezwaar maakt, op grond waarvan je bezwaar maakt en wat je 

wilt dat wij daaraan doen. 

• We laten je binnen 2 weken weten dat we je klacht ontvangen hebben en in 

behandeling nemen. 

• We behandelen je klacht strikt vertrouwelijk. 

mailto:info@schoolvoortraining.nl


 

31 

• We zullen je klacht binnen 4 weken afhandelen. Als we onverhoopt meer tijd 

nodig hebben, bijvoorbeeld om onderzoek te doen, laten we je dat weten. We 

geven je dan ook een indicatie van de termijn waarop je uitsluitsel kunt 

verwachten. 

• We zullen je klacht en de manier waarop we die hebben afgehandeld, 

registreren en bewaren voor de duur van 2 jaar. 

• Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben behandeld? Dan 

kun je dit aankaarten bij de Geschillencommissie: Geschillencommissie 

Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Zie voor meer informatie: 

www.degeschillencommissie.nl. 

• De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling wanneer je 

niet langer dan 12 maanden geleden aantoonbaar bij ons een klacht hebt 

ingediend. 

• Het oordeel van de Geschillencommissie is bindend voor ons. Eventuele 

consequenties van het oordeel handelen we snel af. 

 

Wageningen, mei 2022 

http://www.degeschillencommissie.nl/
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Privacyverklaring 
 

 

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, vertrouw je ons 

bewust of onbewust persoonsgegevens toe. In dit privacy statement leggen we uit: 

1. Welke gegevens we verzamelen; 

2. Waartoe we dat doen; 

3. Hoe we ermee omgaan; 

4. Hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen. 

 

1. Welke gegevens verzamelen we? 

 

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, laat je bijna altijd 

persoonsgegevens achter. Hieronder beschrijven we welke gegevens we over je 

verzamelen. 

 

• Als je onze website bezoekt, registreert onze server je IP-adres. 

• Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen we je om je mailadres. 

• Als je ons belt of mailt voor informatie geef je ons meestal je naam, 

telefoonnummer en/of mailadres. 

• Wanneer je er serieus over nadenkt om mee te doen aan een langere opleiding 

vragen we je het intakeformulier in te vullen. Daarop laat je biografische 

informatie achter, bijvoorbeeld over je opleiding, je huidige functie en je 

leerwensen. 

• Wanneer je je inschrijft voor een training of opleiding ben je verplicht om je 

voor- en achternaam, je huisadres, je postcode en woonplaats, je 

telefoonnummer en je mailadres af te geven. We vragen je ook naar je huidige 

functie en ervaring als trainer, maar die informatie is niet verplicht. 

• Wanneer je deelneemt aan een training of opleiding vragen we je om 

voorbeelden te geven van situaties uit je werk of uit je privésfeer. 

• Wanneer je het certificeringstraject hebt afgerond, vragen we je om je 

geboorteplaats en – datum op te geven. 

 

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals je Burger Service Nummer. 

Op onze website gebruiken we geen cookies om je gangen na te gaan en we hebben 

geen like-buttons die je gegevens doorspelen aan bedrijven als Facebook. 

 

2. Waartoe verzamelen we deze persoonsgegevens? 

 

We verzamelen je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn met onze 

trainingen en opleidingen. We hebben die gegevens nodig om je de informatie toe 
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te sturen, om samen te onderzoeken of ons aanbod aansluit bij je leerwensen, om 

een overeenkomst te sluiten en om de overeenkomst uit te voeren. 

 

We verzamelen je persoonsgegevens nooit om ze door te verkopen aan anderen. 

 

3. Hoe gaan we om met je persoonsgegevens? 

 

We behandelen alle gegevens die we van je ontvangen vertrouwelijk. Dat wil 

zeggen dat we ze alleen delen met andere als dat strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van ons werk of om te voldoen aan onze wettelijke plichten. We delen 

je gegevens met: 

• De trainers die voor ons freelancen; 

• De leverancier van onze elektronische leeromgeving, A New Spring; 

• Onze boekhouder en accountant; 

• Onze webhost Hosted; 

• Onze nieuwsbrievenverzender LaPosta. 

 

Met al deze partijen hebben we zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten 

om te garanderen dat ze jouw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. 

 

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor je gegevens worden verzameld. Als onderneming zijn we wettelijk 

verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar 

te bewaren. 

 

We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze website draait op een 

goed beveiligde server die in Nederland staat. De verbinding naar onze website is 

beveiligd met SSL-technologie. Je herkent dit aan het groene slotje dat verschijnt 

in je browser. Onze eigen computers zijn beveiligd met een professionele firewall. 

 

4. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen? 

 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan 

contact met ons op en we maken het voor je in orde. 

 

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking 

van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Geschillen Commissie. 

 

Heb je tips, vragen of andere feedback? We horen het graag van je. 

 

Wageningen, mei 2022 


